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Kort rapport om forløbet: Beskriv forløbet kort (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side)Der er produceret og vist 

seks tv-programmer  a 30 - 35 min. på dk4. Programmerne 

er versioneret til web-tv og podcast og er gratis tilgængelige. 

Projektperioden og indholdet har været påvirket af, at en ny 

situation opstod i Europa efter Putins angreb på Ukraine, men 

temaerne har hele tiden været Tyskland, Danmark, EU og 

Europa i perioden efter Merkel, herunder med forskellig 

vægtning afhængig af samtalepartner af temaer som 

Tysklands europapolitiske kurs efter Merkel, men også rolle, 

ansvar og sikkerhedspolitik samt forholdet mellem Danmark 

og Tyskland. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Beskriv i hvilket omfang aktivitetsmålene for aktiviteten er 

opfyldt (udvid boksen ved at trække ned i arkets venstre 

side)Ja, seks tv-programmer a 30 - 40 min. med versioner til 

web-tv og podcast spredes. Programmerne er optaget i 

Danmark og Tyskland på forskellige locations med danske og 

tyske deltagere. Programmer med tyske deltagere er tekstet, 

når det var nødvendigt. Kommer muligvis også senere på 

dk4DAB. Vi anslår et foreløbigt seer/lyttertal på 90 000 på 

nuværende tidspunkt, men visningerne fortsætter mindst året 

ud, og det angivne mål for brugere på 250 000 anser vi 

derfor stadig for at være realistisk.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Beskriv debat og oplysning om det europæiske fællesskab 

(EU) (udvid boksen ved at trække ned i linjenummeret i 

arkets venstre side)Projektet har givet indblik i og diskuteret 

den politiske situation i Tyskland, Danmark og Europa samt 

EU efter Merkel-periodens afslutning og Scholz' tiltræden. De 

EU-relaterede temaer som Tysklands rolle i EU, sikkerhed, 

Europahær, EU-føderalstat og Danmark-Tyskland, Tyskland-

Frankrig gennem historien har haft forskellig vægtning i 

forhold til deltageren og tidspunktet i projektperioden, 

herunder især før og efter Ruslands angreb på Ukraine. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side) Mediehuset København 

og Det Udenrigspolitiske Selskab samt deltagere som 

Tænketanken Europa, Berlingske og den tyske ambassade, 

men også rådhuset i Flensborgs presseafdeling samt 

Flensborg Avis og Der Nordschleswiger. 

 



   

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Udfyld antal programmer 6 tv, 6 web-tv, 6 podcastprogrammer. 

Deltagere Udfyld deltagere i programmer Siegfried Matlok, debatradaktør 

Pierre Colignon, Berlingske, Pascal Hector, Tysklands ambassadør 

i Danmark, Lykke Friis, Tænketanken Europa, Carsten Stauer, 

OECD-ambassadør, Rasmus Andresen, MEP, Bündnis 90/Die 

Grünen, Simone Lange, overborgmester, Flensborg, SPD. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt På dk4, 

prime time og forskellige tidspunkter døgnet rundt. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Udfyld link til programmer Ja, på dk4.tv, youtube.com, 

dk4podcast.dk og hos deltagerne. Links vedlagt i særskilt 

dokument. 
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